
 
 

 

 
 

 

Kraków 24.11.2022r. 

 

Dział Zamówień Publicznych 

tel. 0-12 614 25 11 

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl                                                 

       

DZ.271.97.1188.2022           

 

Do wszystkich Uczestników postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Wyjaśnienia treści SWZ (1) i modyfikacja SWZ (2) 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ.271.97.2022  

pn. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i medycznych oraz sprzętu AGD 

 

 

Pytanie nr 1 

Dot. PAKIET 3 

Meble biurowo-medyczne oraz sprzęt AGD na oddział Elektrokardiologii  

Proszę o wyszczególnienie wymagań wykonania mebli wykonanych:  

- w systemie mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej  

- w systemie mebli ze stali kwasoodpornej  

- w systemie mebli płycinowych  

 

Odpowiedź - modyfikacja 

Wyszczególnienie wymagań podano w załączniku nr 3.3 po modyfikacji (formularz 

specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej ) – dokument w załączeniu. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Pytanie nr 2 

Dot. : PAKIET 3 

Meble biurowo-medyczne oraz sprzęt AGD na oddział Elektrokardiologii  

Czy zamawiający wymaga aby oferowany asortyment spełniał wymagania wszystkich 

poniższych norm  

ISO 9001 lub równoważnych dotyczy w zakresie projektowania, produkcji, instalacji 

systemów mebli medycznych i laboratoryjnych.  

ISO 13485 lub równoważnych  

oraz ISO 14001 dotyczy - systemu zarządzania środowiskowego  

ponieważ w/w normy dotyczą różnych filarów bezpieczeństwa 

 

Odpowiedź - modyfikacja 

Zamawiający wymaga aby w zakresie pakietu nr 3 były spełnione wymagania wszystkich 

wspomnianych norm. W załączeniu formularz specyfikacji asortymentowo – ilościowo – 

cenowej  po modyfikacji (dot. pakietu nr 3).                        

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w dokumentach SWZ zawarł zapis " Atest higieniczny potwierdzający 

dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą - 

dot. mebli; Wszystkie meble - Wykonawca oferujący asortyment musi spełniać wymagania 

norm ISO 13485 lub ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie projektowania, 

produkcji, instalacji systemów mebli medycznych i laboratoryjnych”  

Czy zamawiający odstąpi od wymaganej normy ISO 13485 ?  

Czy dopuści atest higieniczny na meble medyczne i laboratoryjne? 

 

Odpowiedź - modyfikacja: 

W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający zrezygnował z wymagania zgodności z ISO 13485,  



 
 

 

 
 

 

w zakresie pakietu nr 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga zgodności ze 

wszystkimi trzema normami. W załączeniu formularze specyfikacji asortymentowo – 

ilościowo – cenowej po modyfikacji - dot. pakietów nr 2,3.                                              

                   

 

Dodatkowo Zamawiający w załączniku nr 3.1, 3.2 i 3.3 do SWZ wykreślił zapisy dot. m.in. 

podawania przez Wykonawców wartości zamówienia netto, stawki VAT i wartości 

zamówienia brutto dla każdej pozycji asortymentu oraz dodał tabelę cenową: 

 

W załączeniu formularze specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej  po modyfikacji      

- dot. pakietów nr 1,2,3.                        

                                                                      

 

Załączniki: 

1) Załączniki nr 3.1, 3.2 i 3.3 do SWZ po modyfikacji SWZ (2) - formularze specyfikacji 

asortymentowo – ilościowo – cenowej    

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty                            

z uwzględnieniem treści niniejszego pisma. 

   

 

Zatwierdził: 

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala                     

RAZEM PAKIET 1/2/3  Cena (całkowita wartości oferty  

  z podatkiem VAT) w PLN 

Asortyment zgodnie z załącznikiem  

nr 3.1/3.2/3.3 do SWZ 
  


